RÜEGG Celtis Fina-Line

Élégance in zwart staal

De voordelen van Rüegg Celtis in een oogopslag:

Een conventionele (open) haard lijkt op een diva. Hij is
uniek en niet zonder zorgvuldige planning en bijzondere
ambachtelijke prestaties te installeren.

• Eenmaal geleverd is Celtis in minder dan een dag grotendeels
stofvrij geïnstalleerd
• Compact: Celtis kan al geïnstalleerd worden bij een woonoppervlakte van minder dan 1 m2 en op slechts 1 cm afstand tot
brandbare muren, geheel conform de brandveiligheidseisen
• Glazen wanden aan drie zijden zorgen voor het perfecte uitzicht
op het knappende haardvuur
• Eenvoudige bediening en functionaliteit: uiterst licht lopende ruiten, die lang schoon blijven en voor het reinigen eenvoudig kunnen worden ontgrendeld om achteraf met een handbeweging
weer in het mechanisme te worden geklikt – snel en probleemloos
• Dankzij de verﬁjnde afdichting van verenstaal zijn de ruiten op de
hoeken goed afgesloten, waardoor de rookgeur uw huis niet
inkomt
• Onderhoudsvriendelijk en duurzaam: indien de haard ooit gerepareerd moet worden, dan kunnen alle beweegbare delen afzonderlijk worden vervangen terwijl de ombouw intact kan blijven
• Prachtig vlammenpatroon dankzij het slimme ontwerp van de
verbrandingskamer en de precieze luchttoevoer
• Hoog efﬁciëntieniveau en een uitstoot die onder het gemiddelde
ligt/Energielabel A+
• Leverbaar in twee verschillende oppervlakkleuren, natural black
of chocolate black
• Zonder schade aan het apparaat te demonteren (bijv. bij een verbouwing)

De nieuwe, kant-en-klaar beklede innovatie van Rüegg
daarentegen, vernoemd naar de Latijnse boomnaam Celtis, heeft geen last van deze sterallures. Hij combineert
de voordelen van een gesloten haard met de uiterlijke en
technische voordelen van de traditionele haard.
De in Zwitserland geproduceerde, bijzonder mooi afgewerkte ombouw is sober en bezit een elegante schoonheid. De vervaardiging uit 5 mm dik staal, in twee verschillende zwarte varianten, maakt van deze puristische
gesloten haard de knusse ster van uw luxe woonkamer.

Meer knisperende inspiratie vindt u hier:
www.ruegg-cheminee.com

RÜEGG CELTIS: TECHNISCHE GEGEVENS
Modell

Rüegg Celtis

RIII-F 45 x 56 x 46
Afmetingen
Afmetingen glazen (H x W x D)

cm

43 x 50 x 42

Afmetingen haard (H x W x D)

cm

172 x 68 x 73

kg

450

Nominal vermogen in EN

kW

8.2

Capaciteit range

kW

8.2–9.0

%

81.0

Bruto gewicht

Vormen
Technische gegevens

Efﬁciency EN tests

3

CO met 13% O2 inhoud zoals per EN test

1250

%

0.10

mg/Nm3

27.0

g /sec

7.7

Gemiddelde rookgas temperatuur gesloten

°C

303

Natuurlijke trek gesloten

Pa

12

Ø cm

20

CO met 13% O2 inhoud zoals per EN test
Fijn stof met 13 O2
Gas massa gesloten

Diameter afvoer

mg/Nm

Examens
EN 13240

RRF – 40 17 4758

VKF-Nr.

wordt uitgevoerd

BlmSchV

Niveau 1+2

15-A – Verordening voor Oostenrijk (01.01.2015)
Flamme Verte
Energielabel


*******
A+

Toepassingen
Deur opening
Construction type
Onafhankelijk van lucht in opstelruimte
Extra optionele opslagruimte

omhoog te schuiven,
uit te klappen voor reiniging
A1/B1 / A/B2

1 of 2 sets à 50 kg

